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Päätös ympäristösuojelulain 118 §:n nojalla tehdyn meluilmoituksen johdosta ja
perittävästä maksusta, Taidelaitos Haihatus
Asian valmistelija: Juha-Matti Näykki, ympäristötarkastajan sijainen

Ilmoituksen tekijä

Haihatuksen henki ry.
Jousitie 68-70
19650 Joutsa

Tapahtuma

Ulkoilmakonsertti, Jousitie 68-70, 19650 Joutsa
13.8.2021 klo 12:00 – 14.8.2021 klo 02:00

Melupäästöt

Soittimista, melutaso 10 metrin päässä 85 dB(A).

Häiriintyvät kohteet

Asukkaat 100-200 metrin etäisyydellä

Meluntorjuntasuunnitelma
Omavalvonta ja tasojen tarkkailu dB- mittarilla. Naapurostoa
tiedotetaan talokohtaisesti.
Asukkaiden kuuleminen
Ei ole kuultu.
Ilmoituksen tekijän kuuleminen
Ei ole tarpeellista.
Päätös ja siihen liittyvät määräykset
Ympäristötarkastaja katsoo, että Taidelaitos Haihatuksen henki ry.:n
ilmoituksessa mainitut konsertit voidaan järjestää ilmoituksen
mukaisesti ja seuraavin ehdoin:
1. Konsertit tulee päättää ilmoituksen mukaisesti. Ilmoitukseen
merkittyä lopettamisaikaa tulee noudattaa
2. Melua, joka voi aiheuttaa yleisölle välittömän kuulovaurion, ei
saa esiintyä. Kuulovaurion välttämiseksi melun äänitasot eivät
saa yleisöalueella ylittää LAeq,4h 100 dB, LAFmax 115 dB tai
LCpeak 140 dB.
3. Melutaso 10 metrin päässä saa olla enintään 85 dB (A).
Melutasolla tarkoitetaan A-taajuuspainotettua keskiäänitasoa
(LAeq). Melutasoja esitysten aikana tulee seurata mittauksin ja
tarpeen mukaan äänitasoa tulee alentaa. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää äänentoistolaitteiden suuntaamiseen siten, että
niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän.
4. Lähiympäristön
asukkaita
talokohtaisesti tapahtumista.
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5. Koska konserttien äänitasot ovat voimakkuudeltaan sellaisia,
että ne saattavat aiheuttaa terveydellistä haittaa yleisölle, tulee
järjestäjän pitää yleisön saatavilla kuulonsuojaimia (esim.
korvatulppia) ja antaa tietoa kuulon suojaamisesta
6. Ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla määrätään, että päätöstä
on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta,
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.
Koska esitysajat ovat rajallisia ja tapahtumat tilapäisiä, ja koska
tapahtumista on tiedotettu lähialueen asukkaille etukäteen, ne eivät
aiheuttane kohtuutonta meluhaittaa. Mittausvelvoite on tarpeen
melutasorajoja koskevan määräyksen noudattamiseksi.
Melu voi aiheuttaa terveys- ja viihtyvyyshaittaa, joten tarvittaessa
konserttien äänitasoja tulee voida alentaa. Kuulovaurion
välttämiseksi annetut melurajat on annettu Sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksen (545/2015) mukaisesti.

Päätöksestä perittävä maksu
Tästä päätöksestä peritään erillisellä laskulla 250,00 euroa
Joutsan teknisen lautakunnan vahvistaman taksan mukaisesti.

Päätös

Myönnetään lupa edellä mainituin ehdoin.

Perustelut

Hallintosäännön toimivaltataulukon mukaan ympäristötarkastaja
antaa päätöksen ympäristönsuojelulain 118 - 120 ja 123 §:n
mukaisten ilmoitusten johdosta sekä niihin liittyvät
ympäristönsuojelulain 122 - 123 §:ssä tarkoitetut päätökset ja
määräykset.

Allekirjoitus

Tekninen johtaja

Tiedoksianto

Annettu tiedoksi asianosaiselle sähköpostitse 21.07.2021

Nähtävilläpito

Tieto julkisesta päätöksestä julkaistaan kunnan verkkosivuilla
21.07.2021 alkaen nähtävilläoloajan (3+14 pv).
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VALITUSOSOITUS, viranhaltijapäätös meluilmoitus
Viranhaltijapäätös ympäristösuojelulain 118 §:n nojalla tehdyn meluilmoituksen johdosta ja
perittävästä maksusta.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan
hallinto-oikeudelle.
Kirjallinen valitus liitteineen on toimitettava
Vaasan hallinto-oikeudelle
PL 204
65101 VAASA
Päätöksestä, joka erityisenlain taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä tai
määräyksissä on säädetty lautakunnan tai viranhaltijan ratkaistavaksi, on
valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka
maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava valituskirje
valitusviranomaiselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.
Määräaika luetaan tiedoksisaantipäivästä sitä päivää kuitenkaan lukuun
ottamatta.
Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemän päivän kuluttua siitä, kun se on
julkaistu yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt
virastoissa on keskeytettävä, saa valituksen toimittaa seuraavana arkipäivänä.
Määräajan viimeisenä päivänä muutoksenhaun on tapahduttava ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on
Valituskirjeessä on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perustelut
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös
laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite. Valituskirjeen oheen on liitettävä
tämä päätös ja mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota sekä
muu selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä.
Tiedoksianto asianosaiselle:
Lähetetty tiedoksi kirjeellä

Asianosainen

Annettu postin kuljetettavaksi pvm
Ympäristötoimi
Luovutettu asianosaiselle

_______________________
Asianosainen
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Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus
_______________________________
Joutsa pvm/
Muulla tavoin, miten?

Vastaanottajan allekirjoitus

